Nowa Sól, 11.08.2020r.

Poniżej odpowiedzi na pytania przesłane e-mailem z dnia 07.08.2020r. na dostawę oleju
napędowego dla MPK „SUBBUS” Sp. z o.o.:
1. Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których
przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z
wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się
obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym
Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej
treści:,, Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.”.
Odp. Zamawiający zmienia treść Wzoru umowy dopisując do § 1 ust. 6 :
Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.
4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych.
* niepotrzebne skreślić
2. Dot. § 2 ust. 1 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie co oznacza wg. Zamawiającego
sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach, wykonawca będzie zobowiązany do realizacji
dostaw również w innych dniach”?
Odp. Według zamawiającego cytowany w umowie zapis dotyczy sytuacji szczególnych, kiedy
Dostawca nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego paliwa w wyznaczonym dniu roboczym
(np. awaria autocysterny) i będzie mógł dostarczyć paliwo w innym dniu roboczym.
3. Prosimy o potwierdzenie, że próbki paliw będą pobierane po uprzednim spuszczeniu ok 300 litrów
paliwa za pomocą próbopobieralnika?
Odp. Zamawiający potwierdza, że próbki paliw będą pobierane po uprzednim spuszczeniu ok 300 litrów
paliwa za pomocą próbopobieralnika.
4. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenia ilościowe dostaw paliwa odbywały się na
podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia ilościowe dostaw paliwa mogły odbywać się również
na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej.
5. Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty wraz z Ofertą ma przedłożyć Wykonawca?
Odp. Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu Nr 01/07/2020 w ust. 3 dopisując:
- Dokumenty, które należy złożyć:
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2) Kserokopia ważnej decyzji w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na obrót
paliwami ciekłymi.

3) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców lub inny
dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami.
6. Czy Zamawiający zaakceptuje przekazywanie faktur Vat w wersji elektronicznej na wskazany adres
e-mailowy?
Odp. Zamawiający w § 7 ust. 4 Wzoru umowy dodaje po kropce zapis następującej treści:
Faktura VAT może być przekazywana w formie elektronicznej na adres email:
sekretariat@subbus.nowasol.pl.
7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, którą zamawiający nieodpłatnie udostępni zamawiającemu?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę również na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do
tego celu aplikacji elektronicznej, którą zamawiający nieodpłatnie udostępni zamawiającemu.
8. Dotyczy Formularz Oferty. Prosimy o dokonanie korekty daty kalkulacji Oferty gdyż jest ona
nieprawidłowa i przewiduje błędną datę z 2019.
Odp. Zamawiający dokonuje korekty w kalkulacji oferty w Załączniku nr 1 do ogłoszenia – Formularz
oferty poprzez zmianę zapisu z „19.08.2019r” na „18.08.2020r”.
9. Czy zamawiający gwarantuje dojazd dla cystern do zbiorników zlokalizowanych na terenie Zakładu
umożliwiający realizację dostaw?
Odp. Zamawiający gwarantuje w 100% dogodny dojazd dla cystern do zbiorników zlokalizowanych na
terenie nowo wybudowanej zajezdni autobusowej, spełniającej wszystkie wymagania określone
w przepisach.
10. Czy istnieją jakieś ograniczenia w dojeździe do zbiorników zlokalizowanych na terenie Zakładu?
Odp. Nie istnieją żadne ograniczenia w dojeździe do zbiorników zlokalizowanych na terenie Zakładu.
11. Czy składanie zamówień na dostawy paliwa będzie się odbywało w dni robocze tj., od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp. Zamawiający w § 4 ust. 6 w Załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – Wzór Umowy po
kropce dodaje zapis następującej treści:
Zamówienia na dostawy paliwa będą się odbywały w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Prosimy o doprecyzowanie kto będzie odpowiedzialny za pobór próbek ?
Odp. Zamawiający w § 6 ust. 1 w Załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – Wzór Umowy dodaje
na końcu zapis:
– dyspozytora zmianowego.
13. Dot. § 9 ust. 1 pkt a i b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 1% na
0,5%?
Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 1 pkt a oraz pkt b Załącznika nr 2 do ogłoszenia – Wzór
umowy zastępując „1%” na „0,5%”.
14. Dot. § 9 ust. 1 pkt c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie wysokości kary z 10% wartości
brutto niezrealizowanych dostaw na 5%?
Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 1 pkt c Załącznika nr 2 do ogłoszenia – Wzór umowy
zastępując „10%” na „5%”.

15. Dot. § 9 ust. 4 umowy. Prosimy o korektę oczywistej omyłki w kwocie słownie: z trzydziestu tysięcy
na prawidłowe trzy tysiące złotych.
Odp. Zamawiający poprawia omyłkę na prawidłowy zapis w § 9 ust. 4 Załącznika nr 2 do ogłoszenia –
Wzór umowy zastępując „trzydzieści tysięcy złotych” na „trzy tysiące złotych”.
16. Zwracamy się z prośbą o usunięcie ust. 6 § 7 Umowy. Wykonawca powinien mieć możliwość
wstrzymania dostaw w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaległości płatniczych ponieważ
sprzedaż paliw jest umową wzajemną i obydwie strony zobowiązane są do wywiązywania się ze
swoich obowiązków określonych umową. Tymczasem zapis ten narusza zasadę równowagi stron
umowy ponieważ z góry dopuszcza możliwość jednostronnego niewywiązywania się przez
Zamawiającego z umownego obowiązku zapłaty za zakupione paliwo.
Odp. W § 7 ust. 6 Załącznika nr 2 do ogłoszenia – Wzór umowy wykreśla się dotychczasowy zapis w
całości i dodaje nowy o następującej treści:
„W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaległości płatniczych na rzecz Wykonawcy
wynoszących powyżej 3 dni po terminie, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy paliw.”
17. W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania, z uwagi na okres urlopowy oraz konieczność
uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych, jak również krótki termin składania ofert prosimy o
wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20 sierpnia 2020r.
Odp. Zamawiający przychyla się do prośby i zmienia termin składania ofert w Ogłoszeniu o
zamówieniu Nr 01/07/2020 z „14 sierpnia 2020r.” na „20 sierpnia 2020r.”.

PREZES ZARZĄDU
Mirosław Paszkiewicz

